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Sammanfattning 
Vid installation av ett trådlöst nätverk kan en site survey användas för att maximera 
prestanda och säkerhet. Detta görs genom att söka efter optimala placeringar för 
accesspunkter och hitta objekt som stör radiofrekvensvågorna. Även säkerheten går 
till exempel att öka genom att minska det trådlösa nätverkets räckvidd så att 
täckningen är inom ett kontrollerat område. 

För att stödja denna process finns det mjukvara som bland annat hjälper till genom att 
till exempel samla in information om trådlösa nätverk, och skapa kartor över området 
som visar den insamlade informationen på ett överskådligt sätt. I nuläget domineras 
den marknaden av proprietära mjukvaror, vilket betyder att det finns restriktioner på 
mjukvara vilka ofta motverkar modifieringar av den. Utveckling av mjukvaran kan 
endast ske hos tillverkaren då källkoden inte är tillgänglig för allmänheten. En annan 
nackdel med dessa är att de kostar mycket pengar. Open source har fördelen att alla 
har tillgång till källkoden och kan hitta fel i den och komma med förbättringsförslag, 
vilket kan bidra till ökad säkerhet och prestanda av mjukvaran. Därför efterfrågas 
open source-mjukvara som kan utföra de funktioner som de proprietära mjukvarorna 
gör. För att testa dessa open source-mjukvaror behövs en utvärderingsmetod och i 
denna rapport har David. A. Wheelers metod “How to Evaluate Open Source 
Software / Free Software (OSS/FS) Programs” använts. I denna metod ingår fyra 
steg: Identifikation av mjukvara, granskning av recensioner, jämförelse med hjälp av 
ett antal kriterier och slutligen en djupgående analys av mjukvaran. Av de mjukvaror 
som hittats finns en kandidat som är lovande för uppgiften vilken är Kismet. Dock har 
inte Kismet funktionalitet i samma utsträckning som de proprietära mjukvarorna men 
har de grundfunktioner som gör en site survey möjlig. Dessa funktioner går ut på att 
hitta trådlösa nätverk och samla i information om dessa för att sedan representera 
informationen grafisk på en karta. 

Nyckelord: Open source, site survey, mjukvaruanalys, trådlösa nätverk 
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1 Introduktion 
När ett trådlöst nätverk, oberoende storlek, installeras är placeringen av 
accesspunkterna viktigt för att uppnå bästa prestanda och tillgänglighet. Site survey är 
en metod för att uppnå de förväntningar som finns på det trådlösa nätverket. Till 
denna metod finns mjukvaror som ska hjälpa till att utföra de olika metodstegen med 
ett förhoppningsvis bättre resultat. I dagsläget finns ett antal olika proprietära 
mjukvaror som är inriktade på site survey, både helhetslösningar och mer fokuserade 
mjukvaror. Problemet med dessa är att de i vissa fall använder specialiserad hårdvara 
beroende på vilken version som ska nyttjas. De är ofta plattformsberoende, det vill 
säga att de fungerar bara med ett visst operativsystem. För att komma runt detta kan 
man använda open source-alternativ, där operativsystemen och övrig mjukvara ofta 
har ett brett stöd för hårdvara, Mjukvaran inte behöver köpas, utan finns tillgänglig 
för nedladdning via Internet vilket underlättar tester av såväl hårdvara som mjukvara. 
Även möjlighet till egenutveckling finns för att utöka funktionaliteten. 

Syftet med detta arbete är att lyfta fram de open source-alternativ som kan 
understödja site survey-processen och med hjälp av en lämplig metod och utvärdera 
dessa. I och med att helhetslösningarna är mycket kostsamma så måste alternativ 
lyftas fram för att en bredare grupp ska kunna utnyttja fördelarna med site survey-
mjukvara. 

För att hitta en passande open source-mjukvara så bör en utvärdering ske för att se om 
de kan utföra arbetet samt identifiera det bästa alternativet. Det finns olika metoder 
för att utvärdera mjukvaror, en generell grupp av metoder där funktionalitet och 
uppbyggnad ses över. Dessa går att utföras på proprietär- och open source-mjukvara. 
Det finns även metoder för utvärdering av open source-mjukvaror som tar upp 
aspekter som är specifika för open source. Till exempel community som är den grupp 
människor vilka bidrar till utvecklingen av mjukvaran, open source-licenser och 
publicering (van den Berg, 2005). 

Några tidigare undersökningar inom utvärdering av site survey-mjukvara med 
inriktning på open source har inte hittats, även om det finns undersökningar om 
utvärdering av metoder för open source-mjukvara med ett annat fokus, se till exempel 
van den Berg (2005) som gör en utvärdering av kursutvärderingsmjukvara. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer open source beskrivas kort samt en introduktion till 
utvärdering av open source-mjukvara presenteras. Ett antal olika utvärderingsmetoder 
tas upp där en metod ses över mer noggrant.  Site survey är en metod för att maximera 
prestanda i trådlösa nätverk som består av olika steg, vilka beskrivs i detta kapitel. 
Även en kommersiell site survey-mjukvara beskrivs. 

2.1 Open source 

Richard Stallman (2008) publicerade 1983 GNU-projektet, och dess mål att skapa ett 
öppet operativsystem som är kompatibelt med Unix, då de versioner av Unix som 
fanns tillgängliga var mestadels kopplade till vissa hårdvarutillverkare. Termen Open 
Source Software (OSS) specificerades 1998. 

Enligt Feller och Fitzgerald (2002) är open source är en specifikation vilket mjukvaror 
kan mätas mot gällande distribution. Med programvaran bör källkoden finnas med vid 
distribution, om den inte gör det måste goda skäl anges eller att den finns tillgänglig 
att hämta hem fritt på annan plats. Den ska kunna redistribueras fritt, och lyda under 
en open source licens som är godkänd av Open Source Initiative (OSI) som ska 
skydda skaparen och dess arbete. 

Open source-projekten lyder under licenser som gör att källkoden blir tillgänglig för 
alla att hämta hem och modifiera utan att behöva betala eller fråga upphovsmannen. 
Exempel på en licens är GNU General Public License (GPL). 

Utvecklarna av open source-projekten skapar ofta en mjukvara som täcker in deras 
behov vilket gör att fokuseringen på många projekt är smal. Europakommissionen har 
gjort en studie om de ekonomiska följderna open source har på dess IT-enhet. De kom 
fram till att en migrering till open source sparar pengar på lång sikt och den stora 
kostnaden ligger i utbildning, samt att det dagliga arbetet inte påverkas i en jämförelse 
mellan Microsoft Office och OpenOffice (Ghosh, 2007). Bloomberg News (2008) 
skriver att Europakommissionen planerar att införskaffa mer mjukvara från open 
source-utvecklare. I vissa fall finns lite större communitys där en mängd människor är 
med i utvecklingen och har en stor användargrupp som kan komma med förslag till 
förbättringar och utveckling. Detta gör open source-projekten attraktiva då det inte är 
så lätt att försöka påverka ett företag som tillverkar en proprietär mjukvara att ändra 
eller lägga till funktionalitet.  

2.2 Utvärdering av open source mjukvara 

Open source-mjukvara börjar bli allt mer vanlig inom organisationer, (Graham, 2005). 
Inom organisationer och företag är det oftast viktigt att jämföra de alternativ som 
finns tillgängliga. För en privatperson är utvärderingen av mjukvaran inte av lika stor 
vikt, eftersom kraven på till exempel funktionalitet, interoperabilitet och säkerhet inte 
är lika höga som för exempelvis ett företag. Då kan det räcka med att titta på och 
använda mjukvaran för att bestämma om den är tillräcklig eller inte. En organisation 
har mer på spel med eventuella mål och budgetar som måste uppnås. Då krävs det att 
mjukvaran som ska stötta processen är pålitlig. I en utvärdering vägs olika kriterier 
mot varandra som visar på att open source-mjukvaruprojektet är välmående utvecklas 
och förbättras. 
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Open source-mjukvara går att utvärdera med samma metoder som används på 
proprietär mjukvara men då förbises punkter som är vitala, som till exempel 
livskraftigheten i utvecklingsgruppen. En utvärderingsmetod av generell mjukvara går 
ut på att ett antal delar av det fullständiga mjukvarupaketet utvärderas med ett antal 
kriterier. Colombo och Guerra (2002) föreslår att mjukvara granskas med en 
uppsättning kriterier som är relevanta för olika delar av mjukvaran. Tabell 1 visar 
exempel på kriterier och avdelningar. 

Tabell 1. Beskriver vilka aspekter man bör se över i de olika delarna av mjukvaran. Varje X 
avser vilken del i kriterier som bör tillämpas på respektive del i mjukvaran 

Kriterier Mjukvaruindelning 

 Manual Gränssnitt Mjukvara Produktbeskrivning Paketering 

Användbarhet X X   X 

Effektivitet   X   

Fullständighet X   X X 

Funktionalitet X X X  X 

Portning*   X   

Pålitlighet   X   

* Hur bra fungerar mjukvaran på plattformar det inte var designat för. 

 

I detta avsnitt framförs fyra olika metoder som är skapade för att utvärdera open 
source-mjukvara. Först kommer en genomgång av Wheelers (2008) metod “How to 
Evaluate Open Source Software / Free Software (OSS/FS) Programs”. Efter det 
exemplifieras tre andra metoder, vilka jämförs med Wheelers metod. 

Wheeler (2008) föreslår en utvärderingsmetod med fyra steg: 

1. Identifiera – Identifiera de mjukvaror som är intressanta för att lösa uppgiften. 

2. Läsa recensioner – Läs om mjukvarorna i artiklar, på forum samt andra ställe 
där publiceringar kan finnas tillgängliga. 

3. Jämför – Jämför mjukvarorna mot varandra med hjälp av kriterier som 
beskrivs nedan. 

4. Analysera – Utför en djupgående analys av mjukvaran i dess naturliga miljö. 
Denna fas bör lyfta fram den bästa kandidaten. 
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De kriterier som Wheeler tar upp som relevanta för steg tre visas i punktlistan nedan, 
det är möjligt att lägga till eller ta bort punkter som är viktiga respektive irrelevanta 
för uppgiften. 

• Funktionalitet – fungerar mjukvaran som förväntat? Skapa en lista med krav 
som anses viktiga. 

• Kostnad – mjukvaran kan vara kostnadsfri men det finns andra delar som 
kostar pengar. Utbildning och support är två aspekter som inte får förbises i 
utvärderingen. 

• Marknadsandel – hur utspridd och använd är mjukvaran? Det kan vara svårt 
att få fram ett resultat på denna punkt. Detta är en viktig del för att veta hur 
stor användarbasen till mjukvaran är. Ett större användarantal kan betyda att 
mjukvaran utför det som är förväntat, har god support, är effektiv etc. 

• Support – vilken support finns tillgänglig? Community, externa företag eller 
att skapa en intern supportgrupp är olika alternativ som kan finnas. 

• Utvecklingens livstid – utvecklas mjukvaran eller är projektet utdött? 
Undersök om utvecklingsgruppen fortfarande är aktiv, genom att söka igenom 
mailinglistor och forum. 

• Pålitlighet – hur länge fungerar mjukvaran som det är tänkt och genererar 
korrekt resultat. Pålitlighet är svårt att mäta. Den kan testas genom att till 
exempel belasta mjukvaran och systemet hårt för att testa så det inte kraschar 
eller låser sig. 

• Prestanda – exempelvis hur snabbt resultat visas, hur mycket eller lite resurser 
som krävs för att köra mjukvaran. 

• Skalbarhet – hur mycket data klarar mjukvaran av att hantera? Till exempel 
stora databaser eller komplicerade beräkningar. 

• Användbarhet – är användargränssnitt lättanvändliga och kan användare 
snabbt sätta sig in hur mjukvaran fungerar? 

• Säkerhet – sammanställ säkerhetskrav och försök att mäta mjukvaran mot 
dessa. Denna mätning är ofta komplicerad. 

• Flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter – hur bra fungerar mjukvaran med 
oväntade uppgifter och hur lätt är det att göra om den till att passa specifika 
behov? 

• Interoperabilitet – hur bra fungerar mjukvaran tillsammans med andra 
mjukvaror du tänkt använda eller använder? 

• Legala och licens relaterade hinder – kontrollera så att inga punkter i 
licenserna påverkar dig eller din organisation på något sätt som inte är 
acceptabelt. 

• Övriga problem – till exempel en lokal policy eller tekniska obekvämlikheter. 
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Wheeler refererar till ett antal andra utvärderingsmetoder vilka är intressanta för 
denna studie på grund av att de fått bra kritik och ska anses lätta att utföra. 

• The Open Source Maturity Model™ (Navica, 2007) är en modell som ska 
hjälpa till att sätta en mognadsgrad på mjukvaran. Den har fått goda 
rekommendationer för att vara lättanvänd. Ett citat från Navicas webbsida 
“The Open Source Maturity Model is by far the easiest to use and the best 
documented, Assessing Open Source Software Projects, Burton Group Report, 
October 14, 2005”. 

• Business Readiness Rating™ (OpenBRR, 2005) är en modell som blivit 
förordad som en standardmodell. Den går ut på fyra grundsteg, insamling av 
mjukvara, rankning och jämförelse enligt 12 kriterier, kalkylering och 
presentation av resultaten. 

• van den Bergs (2005) metod går igenom en rad kriterier och väger dessa mot 
varandra. Det finns även ett exempel som jämför 36 mjukvaror som behandlar 
kursutvärderingar. 

Tabell 2 jämför tre olika metoders kriterier med Wheelers förslag på kriterier vilka är 
namngivna i vänsterspalten. Resultatet av denna tabell visar vilka kriterier som berörs 
i jämförelsen av mjukvaror i respektive metod. Wheelers metod används som referens 
då den har den största indelningen av kriterier. 
 

Tabell 2. Beskriver tre modeller och vilka av Wheelers kriterier de tar upp. Varje X anger att 
respektive metod uppmärksammar området i sin utvärdering. 

Kriterier Metod 

 OSMM* BRR van den Berg 

Funktionalitet X X X 

Kostnad X   

Marknadsandel  X  

Support X X X 

Utvecklingens livstid X X X 

Pålitlighet X X X 

Prestanda X X X 

Skalbarhet  X X 

Användbarhet  X X 

Säkerhet  X X 

Flexibilitet  X X 

Interoperabilitet X X X 

Legala och licens 
relaterade hinder 

   

Övriga problem    

*Skiljer från de andra metoderna vilket gör den svårare att jämföra då denna metod använder ett annat 
vägningssystem av kriterier.   
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2.3 Site survey 

Site survey är en metod som hjälper till att optimera och hitta problem i trådlösa 
nätverk med hänseende på prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Denna process går 
ut på följande steg (Cisco, 2008):  

• Ta fram planlösningar över lokalerna där det trådlösa nätverket ska installeras 
och sök efter föremål som kan bidra till radiofrekvensstörningar. 

• Gå igenom lokalerna och kontrollera så planlösning stämmer samt leta efter 
föremål som kan bidra till radiofrekvensstörningar.  

• Identifiera de områden där det trådlösa nätverket används eller kommer 
användas frekvent men även områden där det inte används. 

• Bestäm var accesspunkterna kan placeras. 

• Verifiera accesspunkternas position med hjälp av tester och undersökningar. 

• Dokumentera resultaten. 

För stegen i denna metod finns det mjukvara för att stötta processen, till exempel de 
proprietära helhetslösningarna som hjälper till i alla stegen i en site survey. Dessa 
finns tillgängliga i demoversioner en kortare tid och kostar sedan pengar. Exempel på 
en helhetslösning är AirMagnet (2008)1 som har följande funktion: 

• Aktiv site survey, där klientutrustningen som används i granskningen aktivt 
skickar och tar emot paket från accesspunkterna för att samla in information 
om till exempel signalstyrka, kvalitet och överföringshastigheter. 

• Passiv site survey går ut på att klientutrustningen enbart lyssnar på den trafik 
som sänds över det trådlösa nätverket och skapar en uppfattning om prestanda 
från den informationen. 

• Sammanvävning mellan utförda passiva och aktiva site survey för att få fram 
en optimal lösning på de krav som satt upp tidigare i granskningen. 

• Simulering av nätverksmiljöer kan utföras genom att använda informationen 
från de aktiva eller passiva granskningarna. Accesspunkter kan placeras ut på 
nya platser i mjukvaran och testa hur dess prestanda påverkas samt justera 
inställningar för accesspunkterna. 

• Jämförelse mellan olika granskningar för att upptäcka förändringar som kan ha 
skett.  

• Förbättra säkerheten genom att minska det radiofrekvensspill som kan finnas 
utanför byggnaden. Detta genom att minska effektiviteten på accesspunkterna 
så deras räckvidd blir mindre. Upptäckt av obehöriga klienter täcks även in 
här. 

• Felsökning och prestandatester av det trådlösa nätverket. 
 

Utöver dessa finns extra funktioner som täcker in skapandet av rapporter, site 
survey utomhus och utökade analyser av resultat från site surveys. Applikationen 
har ett grafiskt gränssnitt, se Figur 1. 

                                                 
1 www.airmagnet.com 
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Figur 1. Vy över AirMagnets användargränssnitt där signalstyrkan kartläggs, bilden är hämtad från 
eTribeca (2008)  
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3 Problem 
När trådlösa nätverk ska installeras så bör en granskning göras för att hitta 
problemområden i den miljö där det ska användas. För att underlätta detta finns en 
metod som kallas site survey och i sin tur finns specialiserad mjukvara som stöttar 
denna process för att uppnå bästa resultat och ge det trådlösa nätverket bästa möjliga 
prestanda och säkerhet.  

Det problem som finns med de proprietära site survey-mjukvarorna är att de inte 
tillhandahåller källkoden vilket utesluter utveckling av mjukvaran från omvärlden. 
Open source har den fördelen och detta bidrar i många fall till att mjukvaran får ökad 
säkerhet och prestanda (Wheeler, 2007). De proprietära mjukvarorna har även en 
relativt hög inköpskostnad. Ingen tidigare granskning inom utvärdering av site survey 
mjukvara med inriktning på open source har hittills påträffats. Genom att utvärdera 
och testa de open source-alternativ som finns ska en eller en samling mjukvaror kunna 
försöka uppnå samma resultat med öppen mjukvara som en proprietär helhetslösning. 

Målet med studien är att undersöka om det finns open source-alternativ till de 
proprietära site survey-mjukvarorna. För att göra detta kommer en föreslagen metod 
för utvärdering av open source-mjukvara att användas. Fokus kommer att ligga på en 
teoretisk nivå där den information från dokumentation, forum och så vidare som finns 
tillgänglig om mjukvarorna sammanställs och utvärderas. Praktiskt arbete kommer att 
utföras i begränsad utsträckning för att undersöka om de funktionella krav som satts 
upp kan uppfyllas med respektive kandidat.  
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4 Metod  
För att utvärdera mjukvarna har metoden från Wheeler (2008) använts. Metoden har 
valts för att den är informativ, den tillhandahåller exempelvis information om open 
source-mjukvara och dess mot proprietär mjukvara, men även för att andra metoder 
och författare hänvisar till denna metod. Resultatet av denna metod är ett utlåtande om 
mjukvaran är lämplig med hänseende till om projektet är livskraftigt för möjligheter 
till uppdateringar och förbättringar i mjukvaran, om den funktionalitet som efterfrågas 
finns, samt andra aspekter som ligger till grund för en jämförelse mot en proprietär 
mjukvara. De övriga metoder som togs upp i avsnitt 2.2 har inte nyttjats, bland annat 
på grund av att de är mer inriktade på om mjukvaran är redo eller möjlig att integreras 
i en organisation under dess policys för mjukvara och hårdvara.  

I Wheelers metod är att det finns mycket hjälp och tips angående sökandet efter 
mjukvara, jämfört med andra metoder, som oftast utgår ifrån att man har färdiga 
kandidater att utvärdera. Exempel på länkad information från metodbeskrivningen ger 
mer ingående information open source-mjukvara och fri mjukvara, men även olika 
tillvägagångssätt för att utvärdera mjukvara med hjälp av modeller och metoder. Det 
finns länkar till sidor där open source-projekt listas för att lättare kunna hitta 
mjukvaror som eftersöks och länkar till lämpliga sökmotorer samt hur sökorden bör 
användas.  

I följande avsnitt beskrivs kort varje steg från Wheelers metod och hur de används i 
utvärderingen. 

4.1 Identifikation av funktionalitet och mjukvara 

För att begränsa antalet mjukvaror som ska undersökas skapas en lista över 
funktionella behov för mjukvara som ska stödja site survey-processen. Det vill säga 
vad mjukvaran ska kunna utföra. Efter detta börjar första steget i metoden och den går 
ut på att hitta mjukvara som uppfyller funktionskraven, vilket går att göra på flera sätt. 
Förslag som finns i metoden är att fråga arbetskollegor eller bekanta, gå igenom listor 
med mjukvara som anses vara mogna och säkra för användning2. Det sista föreslagna 
alternativet är sökmotorer vilket används till största del i denna utvärdering. 

Sökmotorerna Google3 och Ohloh4 har legat till grund för identifiering av mjukvara. 
Den sistnämnda är en sökmotor för open source-projekt samt personer som medverkar 
i open source-projekt. Dessa ger resultat till platser där relevant information 
redovisas, till exempel projektwebbsidor eller diskussionsforum där sökorden 
behandlas.  
 

 

 

 

                                                 
2 Ett exempel på sådana listor finns angivna under kapitel 2 i Wheelers metod. 
3 www.google.com 
4 www.ohloh.net 



  

 12 

4.2 Granskning av recensioner 

För de mjukvaror som identifierats i första steget så ska en ny undersökning utföras 
efter genomgång av recensioner och användaråsikter relaterat till mjukvaran. Syftet 
med att läsa recensioner om mjukvaran är att få en inblick i mjukvarans starka och 
svaga punkter. Här kan även muntliga åsikter från till exempel arbetskollegor uttala 
sig om vad som är bra och dåligt angående en mjukvara de tipsat om. Undersökningen 
sker till exempel på Google med en inriktning på artiklar som innehåller mjukvarans 
namn, genom att söka på till exempel mjukvarans namn tillsammans med ord som 
artikel eller recension. Att hitta artiklar till mindre mjukvaror kan vara svårt då de 
kanske inte är tillräckligt spridda och har en liten användarbas. Sökningen kan utökas 
till trådar på forum där användare diskuterar mjukvaran med varandra.  

4.3 Jämförelse 

Recensionerna ligger som grund för en sortering av kandidaterna i denna del av 
metoden. Svagheter kan ha tagits upp i recensionerna som gör att mjukvaran inte är 
lämplig för uppgiften och man kan därför välja att inte gå vidare med dessa kandidater 
till det här steget. Efter detta ska de lämpliga kandidaterna utvärderas med hjälp av 
kriterierna i avsnitt 2.2. De kriterier som valts är följande: Funktionalitet, kostnad, 
marknadsandel, support, utvecklingens livstid, prestanda, användbarhet, flexibilitet 
och utbyggnadsmöjligheter, legala och licens relaterade hinder samt övriga problem. 
Jämförelsen sker med hjälp av manualer och övrig information från projektwebbsidan 
utvärderas mjukvaran.  

4.4 Analys 

I sista steget ingår en mer djupgående analys av toppkandidater, där mjukvarorna 
testkörs och mot varandra. I identifikationssteget av resultatet, avsnitt 5.1, listas de 
funktionella behov som finns utifrån den funktionalitet som finns i proprietära 
helhetslösningar, vilka redovisades i avsnitt 2.3. En strukturerad genomgång av 
tillgången av identifierad funktionalitet hos de utvalda kandidaterna görs i detta steg. I 
det föregående steget utvärderades mjukvara med hjälp av manualer och övrig 
information som finns tillgänglig i anknytning till mjukvaran. Wheeler (2008) föreslår 
att mjukvaran ska köras i den miljö de är skapta för och testa säkerhet, utbyggbarhet, 
prestanda, interoperabilitet etc. I detta arbete kommer analyssteget bantas ned och 
följande tester kommer att utföras på de framtagna kandidaterna: 

1. Kontrollera att mjukvaran i praktiken täcker upp de funktionella behov som 
ställs. 

2. Undersök användbarhet med hänseende på uppstart av mjukvaran och 
gränssnittens användbarhet. 

3. Undersök om representationen av sparad information om trådlösa nätverk är 
överskådlig och tydlig. 
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5 Resultat 
Detta kapitel beskriver användandet av Wheelers (2008) metod för att undersöka open 
source-mjukvara för site survey-processen. 

5.1 Identifikation av funktionalitet och mjukvara 

För att sätta upp vilka funktionella krav som finns på mjukvaran samt att begränsa 
antalet mjukvaror för undersökning har en lista med följande funktionalitetskrav satts 
upp: 

1. Mjukvaran ska kunna lokalisera trådlösa nätverk. 

2. Mjukvaran ska kunna spara information om till exempel signalstyrka, täckning 
och kvalitet.  

3. Det bör finnas möjlighet att skapa en grafisk representation av denna 
information för att skapa kartor som visar täckning och hur signalerna beter 
sig över området med hänseende på styrka och kvalitet. Antingen genereras 
kartorna automatiskt eller för hand genom att läsa av GPS-koordinater och 
passa av dessa mot en karta. 

Kraven är baserade på den grundläggande funktionalitet som finns i den proprietära 
helhetslösningen i avsnitt 2.3 och ska kunna täcka in de grundläggande behoven i site 
survey processen. En punkt som inte är ett funktionalitetskrav, men ändå bör ses över 
i denna del är om mjukvaran har ett aktivt community och släpper nya versioner 
regelbundet. Detta är en indikation på att projektet är livskraftigt. 

För att identifiera mjukvara utfördes sökningar med nyckelorden Wireless, site survey, 
open source och software. Sökningar utfördes via Google där en mer noggrann fråga 
måste ställas med samtliga nyckelord och Ohloh där alla projekt som är listade redan 
är open source vilket drar ner på antal nyckelord till wireless. Ytterligare en webbsida 
har använts för att hitta kandidater, Wardrive.net (2008), vilket är en webbsida skapad 
för att kunna skydda sig från wardriving och hänvisar till många mjukvaror. 
Wardrive-konceptet går ut på att söka efter tillgängliga trådlösa nätverk, logga dess 
position och skapa anslutningar mot dessa.  

De open source-alternativ som har anknytning till site survey i dagsläget täcker inte 
alla punkter som en proprietär helhetslösning gör, se avsnitt 2.3. En anledning till 
detta är att majoriteten av dem inte är skapade med site survey som 
användningsområde. De är mer inriktade på att söka efter tillgängliga nätverk till att 
utnyttja i olika syften som till exempel utvinna information eller skapa en anslutning 
mot Internet. Följande open source-alternativ kan anses relevanta att använda för site 
survey: 

• Kismet (2007)5 är i grunden ett program för att söka efter trådlösa nätverk, 
analysera data som skickas mellan accesspunkter och klienter och upptäcka 
intrång. I detta program finns det möjlighet att skapa en grafisk representation 
av nätverk vilket går att utnyttja till en site survey. Kismet lyder under GPL 
licensen. Själva användargränssnittet är i grunden textbaserat, för exempel se 
Figur 2 till 4.  

                                                 
5 www.kismetwireless.net 
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Figur 2. Huvudmeny för Kismets textbaserade GUI, som visar olika trådlösa nätverk och dess 
dataflöde. Bilden är hämtad från Kismets (2007) webbsida. 

 
Figur 3. Detaljerad nätverksinformation från ett trådlöst nätverk i Kismet. Bilden är hämtad 
från Kismets (2007) webbsida.  
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Figur 4. Karta som visar täckning av trådlösa nätverk, skapad genom Kismet. Bilden är hämtad 
från Kismets (2007) webbsida. 

• AirTraf (Lee, 2002)6 hjälper till att identifiera problem och underlätta 
placering av trådlösa nätverk. Äganderätten ligger numera hos företaget Elixar 
men lyder fortfarande under open source-licenserna. AirTraf 2.0 är under 
utveckling men kommer troligtvis att kosta pengar att använda. AirTraf lyder 
under GPL licensen (Elixar, 2003). 

• APhunter söker efter trådlösa nätverk och samlar in information om dessa, 
som till exempel om kryptering används och vilka datorer som är anslutna. 
Ingen projektwebbsida finns tillgänglig.  

• iStumbler (Watt, 2007)7 är en mjukvara till Mac OS X som söker efter 
accesspunkter samt kan skapa detaljerade grafer av nätverkstrafiken. Istumbler 
lyder under BSD Style Open Source licens. 

Enbart ett open source-projekt av de framtagna kandidater är inriktat mot att utföra 
site survey, vilket är Kismet.

                                                 
6 http://airtraf.sourceforge.net/ 
7 www.istumbler.net/ 
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5.2 Granskning av recensioner 

Från avsnitt 5.1 har endast Kismet och AirTraf valts ut för vidare granskning eftersom 
Kismet uppfyller de funktionalitetskrav som satts upp och AirTraf har likvärdig 
funktionalitet med de övriga kandidater och har information om projektet 
lättillgängligt. APhunter tycks inte erbjuda någon projektwebbsida för 
informationssökning vilket var skälet till att den inte togs vidare. iStumbler är baserat 
på Mac OS X vilket det inte fanns tillgång att testa med. 

5.2.1 Kismet 

Sökresultaten för Kismet gav ett fåtal träffar med sökorden Kismet article software 
och Kismet review den senare gav länkar till sidor där recensioner kan skrivas om 
mjukvaror men inga fanns tillgängliga. För att minska antalet träffar har sökningarna 
sorterats med software, open source, -blackjack och -casino då en mjukvara med 
samma namn finns samt en teaterföreställning. De sidor med information som hittades 
var dock inte rena recensioner utan mer ”howtos” som beskriver 
installationsförfarandet och initial konfigurering av mjukvaran. Författaren av dessa 
kan även ibland beskriva för och nackdelar i mjukvarorna samt ge exempel på andra 
mjukvaror av samma typ. Bland annat var en sökträff en introduktion till Kismet på 
webbsidan WiFfiPlanet (Weiss, 2006) som ger åsikter om till exempel en svag 
antydan från Weiss om popularitet till Kismet bland användare. 

5.2.2 AirTraf 

AirTraf ger, som Kismet, ett fåtal artiklar som recenserar mjukvaran. Den slutsats 
man kan dra av de recensioner som finns är att mjukvaran saknar funktionalitet som 
att kunna sammanställa och representera den insamlade informationen grafiskt. För att 
köra mjukvaran krävs en upplösning på minst 120 x 45 tecken, motsvarar ungefär 
1024x768 upplösning, vilket kan begränsa användbarheten på handhållna enheter. 

5.3 Jämförelse 

I jämförelsesteget används information som samlades in i förgående steg för att 
utvärdera kandidaterna enligt utvalda kriterier från avsnitt 4.3. Informationen är 
hämtad från projektwebbsidorna såvida inget annat anges. 

5.3.1 Kismet 

Funktionalitet 

Av de tre funktionalitetskrav som satts upp uppfyller Kismet, enligt den tillgängliga 
informationen på webbsidan, alla: 

• Lokalisera tillgängliga trådlösa nätverk. 

• Spara information om de trådlösa nätverken. 

• Informationen går att sammanställas grafiskt på en karta med hjälp av GPS-
mottagare. 

Kismet har bra support för trådlösa nätverkskort och täcker in följande tillverkare och 
chipset-arkitekturer: Atmel_USB, ACX100, ADMTek, Atheros, Cisco, Prism2, 
Orinoco, WSP100, Drone, wtapfile, pcapfile, wrt54g, ipw2100, rt2400, rt2500, rt73, 
rt8180, ipw2200, ipw2915, ipw3945, iwl3945, iwl4965 och Broadcom 43xx. 
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Kostnad 

Initialt finns ingen kostnad för mjukvaran, dock kan det tillkomma kostnader för att 
införskaffa hårdvara som fungerar tillsammans med de drivrutiner som finns till 
operativsystemet. Även kostnader för utbildning av personal och support kan 
tillkomma. 

Marknadsandel 

Det är svårt att mäta marknadsandelen8 för det finns inget konkret sätt att få reda på 
hur många nerladdningar en mjukvara har och hur många som faktiskt använder den. I 
vissa fall finns det finns statistik för antalet nerladdningar och denna information kan 
vara manipulerad. Ett annat sätt är att se hur många träffar mjukvaran får på olika 
sökmotorer. Kismet får ca 750 000 träffar med sökningen Kismet wireless i 
skrivandets stund, via Google. Ytterligare ett sätt kan vara att söka efter länkar till 
projektets webbsida med följande sökord link:www.kismetwireless.net vilket gav ett 
resultat på 388 träffar. 

Support 

Support för Kismet finns tillgängligt via utvecklarens webbsida med hjälp av ett 
forum där utvecklaren kan svarar på frågor gällande problem.  

Utvecklingens livstid 

Utvecklingen av mjukvaran startade 2003 efter vad som kan avläsas på projektets 
webbsida och sedan dess har en stadig ström av versioner släppts fram till oktober 
2007. Enligt uppdateringsloggarna på projektwebbsidan så arbetar utvecklaren på 
mjukvaran, senast april 2008, men ingen ny version har släppts än. Detta tyder på att 
projektet är vid liv och utvecklas. 

Användbarhet 

Kismet använder sig av ett textbaserat användargränssnitt, detta kan vara komplicerat 
att använda sig av i början innan användaren lär sig alla kortkommandon som finns 
tillgängliga.  

Flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter  

Kismet stöder utbyggnadsmoduler vilket gör det flexibelt då funktionalitet kan läggas 
till på ett smidigt sätt. Det finns utvecklare av olika utbyggnadsmoduler till Kismet 
som utökar funktionaliteten. Ett exempel på en modul är Kismet Earth (Niquille, 
2007) som möjliggör att insamlad information från trådlösa nätverk kan representeras 
via Google Earth. 

Legala och licens relaterade hinder 

Ett problem som kan uppstå med organisations och företagspolicys är att Kismet kan 
användas för att få tillgång till privata nätverk vilket kan leda till brottsliga följder.  

Övriga problem  

Även om stöd för ett stort antal trådlösa nätverkskort är tillgänglig, finns vissa 
problem med olika trådlösa nätverkskort som inte har stöd i drivrutinerna. Detta leder 
till att specifika trådlösa nätverkskort måste införskaffas om de inte finns till hands. 

                                                 
8 Wheeler (2008) ger förslag på olika sätt att mäta marknadsandel i kapitel 3 på sin webbsida. 
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5.3.2 AirTraf 

Funktionalitet 

AirTraf stödjer trådlösa nätverkskort med chipset-arkitektur av typen Prism2 och 
Hermes vilket inte ger lika stor frihet som med Kismet, dock tillverkas många 
modeller av trådlösa nätverkskort med dessa arkitekturer. AirTraf stöder två av tre 
funktionalitetskrav som satts upp i avsnitt 5.1: 

• Lokalisera tillgängliga trådlösa nätverk.  

• Spara information om de trådlösa nätverken. 

Kostnad 

AirTraf 1.0 finns tillgängligt gratis för nedladdning. Som med Kismet kan kostnader 
för utbildning, support och hårdvara tillkomma. 

Marknadsandel 

Enligt Elixar (2003) så har AirTraf hämtats över 10 000 gånger år 2003. En sökning 
via Google på AirTraf wireless ger ca 5500 stycken träffar i skrivandets stund, Genom 
att söka på länkarna link:http://airtraf.sourceforge.net och link:www.elixar.com gav 
sammanlagt 8 träffar.  

Support 

Support via projektwebbsidorna är förhållandevis bristfällig och länkar är trasiga. Det 
finns instruktioner för hur installationen går till och hur gränssnittet används.  

Utvecklingens livstid 

När det avser underhåll och livstid för AirTraf verkar utvecklingen stå stilla sen 2003. 
Detta tyder på antingen att utvecklaren är nöjd med den funktionalitet som finns och 
att inga säkerhetsrisker att åtgärda, eller att projektet dött ut. På webbsidan för Elixar 
(2003) finns information för AirTraf 2.0 men inget tyder på att det är släppt vilket 
verkar tyda på att utvecklingen ligger nere. Då många länkar inte fungerar och inga 
uppdateringar skett på flera år på båda sidor får det anses att projektet inte underhålls. 

Användbarhet 

AirTraf stödjer den informationsinsamling som krävs för en site survey men saknar 
medel för att representera informationen grafiskt på en karta. Detta gör att 
användbarheten blir drabbad då det är svårt att få en överblick över situationen. 
Däremot kan AirTrafs få funktioner göra det mer lättanvändbart.   

Flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter 

Inget tyder på att AirTraf stödjer utökning av funktionalitet med hjälp av 
utbyggnadsmoduler, men i och med att det är en open source-mjukvara finns 
möjligheten till egenutveckling.  

Legala och licens relaterade hinder 

Även AirTraf kan komma över känslig information som strider mot organisations- 
och företagspolicys men även lagen.  
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Övriga problem 

AirTraf stödjer enbart två typer av nätverkskort vilket leder till 
kompatibilitetsproblem. Utvecklingen av mjukvara har legat nere en längre tid vilket 
bidrar till att stöd för nytillverkade trådlösa nätverkskort med annan chipset-arkitektur 
inte finns. 

5.3.3 Sammanfattning av jämförelse mellan Kismet och AirTraf 

I detta avsnitt görs en kortfattad sammanställning mellan de två kandidaterna. I Tabell 
3 beskrivs fördelarna hos en mjukvara som finns jämt emot den andra mjukvaran 
under respektive kriterie. 

Tabell 3. Sammanfattning av jämförelse mellan Kismet och AirTraf 

Kriterie Mjukvara 

 Kismet AirTraf 

Funktionalitet  Uppfyller de krav som ställts samt har 
ett stort stöd för olika typer av 
nätverkskort. 

 

Kostnad Kismet kommer i grunden mer 
funktionalitet som kan stödja site 
survey-processen, så inga resurser 
behövs läggas på vidareutveckling. 
Utöver detta finns ingen egentlig 
kostnadsskillnad. 

 

Marknadsandel Kismet tycks ha en större utbredning 
utefter de sökningar som gjorts på 
Internet. 

 

Support Kismet har ett levande supportforum 
tillgängligt. 

 

Utvecklingens livstid Kismet är fortfarande under 
utveckling. 

 

Användbarhet  Airtraf har ett mer 
användarvänligt 
gränssnitt jämt emot 
Kismet. 

Flexibilitet och 
utbyggnadsmöjligheter 

Kismet har ett antal tillgängliga 
utbyggnadsmoduler. 

 

Legala och licens 
relaterade hinder 

Båda mjukvarorna har samma problem att de kan bidra till 
intrångsförsök på trådlösa nätverk. 

Övriga problem Båda mjukvarorna kan ha kompatibilitetsproblem med olika 
trådlösa nätverkskort.  
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Analysera 

En analys över de funktionalitetskrav som ligger till grund för valet har mjukvarorna 
har uträttats, en kort sammanfattning av resultatet visas i Tabell 4. Då ingen GPS-
mottagare fanns tillgänglig har inga kartor varit möjliga att generera. Detta har det 
inte påverkat jämförelsen mellan open source kandidater då enbart Kismet har GPS 
stöd. Hade det dock funnits en kandidat med samma funktionalitet som Kismet skulle 
den djupgående analysen ha spelat en större roll. I detta fall har de andra momenten 
har varit informativa och svar till problemställningen har funnits. I en praktisk 
jämförelse mot en proprietär mjukvara krävs GPS-funktion. 
  

Tabell 4. En översikt av de resultat från utvärderingen vad gäller funktionalitet. 

Funktionskrav  Mjukvara 

 Kismet AirTraf 

Lokalisering av trådlösa nätverk  Ja Ja 

Spara information om till exempel signalstyrka, 
täckning och kvalitet 

Ja Ja 

Omvandla informationen till en grafisk 
representation 

Ja Nej 

5.3.4 Praktiskt test av funktionalitet 

Vid utförandet av det praktiska arbetet har en bärbar dator med Aghesa LiveCD 
(Petersson, 2005) använts. Aghesa LiveCD är en Linux-distribution med 
förinstallerad mjukvara som körs helt och hållet från en CD-skiva. Temporär data 
lagras i RAM-minnet eller på diskett, och ingen installation krävs. Denna LiveCD 
innehåller Kismet 2005.08.R1 som är en äldre version men med samma funktionalitet 
som senare versioner, och AirTraf 1.0 samt en rad andra olika mjukvaruverktyg för att 
till exempel felsöka datorutrusning. Med denna plattform har ett område genomsökts 
efter trådlösa nätverk.  

Detaljerad information om plattformen som används i testet: 

- Bärbar dator: Quanta KN1. 
- Nätverkskort Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless Adapter (CB21AG-E-K9) baserat 
på Atheros-chipset. 
- Aghesa LiveCD 1.5. 

De två mjukvarorna har testats med hänseende på de punkter som satts upp i avsnitt 
4.4, dessa skiljer sig från de krav som satts upp i avsnitt 5.1 och detta beror på 
avsaknaden av GPS-mottagare. Följande resultat har uppnåtts.  
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Kismet 

Vid uppstart av Kismet börjar avsökningen efter trådlösa nätverk omedelbart och ett 
antal trådlösa enheter visas. I de detaljerade beskrivningarna visas information om 
kvalitet, störningar och styrka på signalerna. För varje accesspunkt kan information 
om anslutna klienter erhållas vilket bidrar till att kontroll av tillåtna klienter kan 
utföras. Detta uppfyller den första punkten som satts upp och verifierar den 
information som finns att läsa om mjukvaran.  

 
Figur 5. Välkomstmeddelande i Kismet samt en lista i bakgrunden på funna trådlösa nätverk. 

För punkt två så kommer Kismet i grundutförande med ett textbaserat grafiskt 
gränssnitt vilket körs genom en konsol, som visas i figur 5. Detta startar snabbt efter 
kommandot att starta mjukvaran givits; en ruta kommer upp som hänvisar till att 
trycka på ”h”, se figur 6, för att få ytterligare information om interna kommandon. 
Varje funktion som finns är länkad till en bokstav. Detta kan vara krångligt att komma 
ihåg till en början men de har oftast en logisk koppling till vad kommandot utför. För 
att få upp detaljerad information startas ett nytt fönster i applikationen och genom att 
trycka på ”h” kommer en lista på de nya kommandon som finns tillgängliga i det nya 
fönstret. Som en utbyggnad finns ett helt grafiskt gränssnitt där interaktion med 
pekdonet är möjligt vilket underlättar navigering. Användbarheten är acceptabel men 
utförandet av kommandon kan kännas besvärligt. Mjukvaran har bra respons och inga 
onödiga dröjsmål har upptäckts. 
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Figur 6. Huvudmeny i Kismet. 

För att spara informationen får man utföra en så kallad ”dump” som sparar ner all den 
information som visas på skärmen tillsammans med tidsangivelser i en eller flera filer 
beroende på tiden av informationsinsamlingen. Punkt tre är uppfyllt och verifierar den 
information som redovisats i avsnitt 5.1. Informationen som sparas i textfilerna är svår 
att överskåda för hand då informationen inte formateras på något sätt vid sparandet.  

Ett mindre praktiskt test har utförts för att testa signalstyrkan genom olika hinder. 
Detta är ett steg som kan ingå i en site survey-process för att hitta föremål som kan 
störa radiosignalerna. För detta har en accesspunkt placerats i ett rum där 
signalstyrkan testats med fri sikt till accesspunkten och uppmättes till ca 80dB, Figur 
7. 

 
Figur 7. Signalstyrka (Power) 81dB med fri sikt till accesspunkten. 

Efter detta har signalstyrkan testats bakom en 50cm tjock tegelvägg vilket i detta fall 
halverad signalstyrkan till 30-40dB, figur 8, och ett test med ställningar i metall 
mellan accesspunkt och testdatorn och gav en signalstyrka på 40-50dB, Figur 9. 
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Figur 8. Signalstyrka genom en tegelvägg. 

 
Figur 9. Signalstyrka genom en stål ställning. 
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AirTraf 

AirTraf har inte stöd för Atheros-chipset som det trådlösa nätverkskort i testet har. 
Dock går AirTraf att starta men ingen insamling av information på trådlösa nätverk 
kan göras. Punkt ett förblir otestat i praktiken. 

 
Figur 50. Menysystem i AirTraf. 

För punkt två har AirTraf även det ett textbaserat grafisk gränssnitt som körs genom 
en konsol, dock har det en annan uppbyggnad än Kismet. AirTraf använder sig av en 
meny som visas direkt när applikationen startas, se Figur 10, där val om exempelvis 
start av avsökning, detaljerad information och dump av insamlad information finns 
tillgänglig. Menyn antyder att avsökningen inte startar omedelbart utan den först 
måste startas genom menyn. Användbarheten i AirTrafs textbaserade gränssnitt är 
betydligt smidigare än Kismets för att man utgår alltid ifrån menyn och alla 
valmöjligheter finns synliga på skärmen. 

Dem tredje punkten kan inte utvärderas då ingen information kan samlas in på grund 
av kompatibilitetsproblem.  

5.3.5 Jämförelse mellan proprietär- och open source-lösning  

Som utökning på analysfasen har en strukturerad jämförelse av funktionaliteten på 
den proprietära helhetslösningen AirMagnet Pro och open source-alternativet Kismet 
gjorts. Resultatet visas i Tabell 5. Jämförelsen grundar sig på de funktioner som går 
att göra i mjukvaran och med hjälp av utbyddnadsmoduler. 
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Tabell 5. Jämförelse av AirMagnet Pro och Kismet som visar i vilken utsträckning Kismet har 
likvärdig funktionalitet som AirMagnet Pro. 

Funktionalitet Mjukvara 

 AirMagnet Pro Kismet 

Aktiv site survey. Ja Nej 

Passiv site survey. Ja Ja 

Slå samman olika site surveys för att sedan 
kunna få överskådning på kartor och byta mellan 
olika kartor. 

Ja Nej 

Utföra nätverkssimuleringar i mjukvaran. Ja Nej 

Jämförelse av olika site surveys för att se om 
förändring skett över tid. 

Ja Nej 

Övervaka säkerhet genom att kontrollera spill 
utanför lokaler och hitta otillåtna klienter. 

Ja Ja 

Utföra tester för att hitta och lokalisera problem 
aktivt. 

Ja Ja 

802.11n-stöd. Ja Ja 

Integrerad hjälp som påpekar vart bristerna finns 
i din site survey. 

Ja Nej 

Integrerad generering av rapporter. Ja Nej 

Analys av det trådlösa spektrumet för att hitta 
icke 802.11enheter som stör. 

Ja Ja 

Granskning av flera olika site surveys samtidigt. Ja Nej 

Utomhus-survey med integrering med bland 
annat Google Earth. 

Ja Ja 

 

 



  

 26 

6 Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats om open source-alternativ för site survey 

Arbetet har undersökt om det finns open source-mjukvara som kan jämställa sig med 
de proprietära helhetslösningar för att stötta en site survey. Generellt inom open 
source-området finns det få alternativ som täcker upp de krav som lagts fram i denna 
rapport, och inga som täcker in hela den funktionalitet som proprietära 
helhetslösningar har. Dock finns det många projekt, som går ut på att söka efter 
trådlösa nätverk och extrahera information om dess status. Detta gör att det finns en 
bra grund för vidareutveckling av dessa mjukvaror att inkludera de funktioner som 
behövs för att stötta en site survey. Det finns fler projekt än vad som tagits upp i 
rapporten, de har inte tagits med för att funktionaliteten hos dessa är lika begränsad 
som AirTraf och därmed har ett av de projekten utsetts.   

Genom denna analys har ett alternativ kommit fram vilket täcker in väsentliga delar 
av den grundfunktionalitet som de proprietära mjukvarorna har: Lokalisera trådlösa 
nätverk och samla in information samt representera denna grafiskt, Detta alternativ är 
Kismet, vilken är delvis framtaget för att göra en site survey. Kismet kan göra 
avsökningar efter trådlösa nätverk och samla in information för att skapa en bild över 
täckning och störande objekt i området där det trådlösa nätverket finns. Om 
mjukvaran ska användas inom ett företag kan det vara lämpligt med ”Inhouse 
support”, där personal inom företaget sköter supportärenden och utbildning för att 
spara tid på felsökning. 

6.2 Reflektioner kring open source och site survey 

En teori gällande bristen på open source site survey-mjukvara är att site surveys 
hoppas över helt och hållet, på grund av det höga priset på de proprietära 
mjukvarorna, vilket gör att efterfrågan på mjukvarorna minskar. De som bygger upp 
sina trådlösa nätverk placerar troligtvis accesspunkterna på ställen där de tros fungera 
bäst. Därefter säkrar med kryptering och låser anslutning till specifika 
nätverkskortsadresser. Troligtvis fungerar det ”bra nog” för användaren i slutändan. 
Alternativt så anställs en installationsfirma som sätter upp allt nätverk både via kabel 
och luftburet i lokalerna. 

Vidareutveckling av dessa mjukvaror ligger även i farozonen då regeringar börjar att 
I-legalisera denna typ av mjukvara då de kan användas för att göra intrång. Som följd 
av detta har till exempel utvecklaren av KisMac9 lagt ner utvecklingen av sitt projekt 
(Berka, 2007).  

Open source är inte det enda området som erbjuder kostnadsfri mjukvara. Det finns 
även gratismjukvara som inte lyder under några licenser som de förgående måste 
göra. Detta leder till att utvecklingen ofta är låst till den som utvecklar mjukvaran så 
alla möjligheter till att bygga ut är omöjlig. Det kan finnas stöd för 
utbyggnadsmoduler, men även det blir svårt utan kunskap om hur huvudmjukvaran 
fungerar. NetStumbler (2007) är en mjukvara i denna kategori, som har likvärdig 
funktionalitet med Kismet, och som kan vara ett alternativ. Dock är källkoden inte 
tillgänglig. Utvecklaren av NetStumbler benämner denna genre av mjukvara som 
”Beggarware”, vilket betyder att den inte kostar några pengar men att det är 

                                                 
9 http://kismac.de/ 
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rekommenderat att donera till utvecklaren. NetStumbler har inte tagits med i analysen 
av den anledningen att rapporten behandlar open source som kräver att källkoden ska 
finnas tillgänglig. 

6.3 Reflektioner kring metoden 

För den valda metoden finns några brister. Det visar sig att det är svårt att utföra 
metodsteg två, vilket behandlar framtagandet av recensioner på mjukvaran. De 
kandidater som tagits fram under analysen är små projekt och är väldigt 
specialiserade. Detta har lett till att få eller inga recensioner har skrivits om 
mjukvarorna och metodsteget blir svårt eller omöjligt att utföra som tänkt. Metoden 
går att tillämpa på mindre spridda mjukvaror, men för att kunna utföra metodens alla 
steg och få bästa möjliga resultat av varje metodsteg bör det vara en välkänd och 
vidspridd mjukvara bland användare. Detta för att få möjligheten att samla 
information och erfarenheter från en större mängd användare, om allt från 
användbarhet till säkerhet. För utvärdering av ett litet projekt där recensioner och 
åsikter är begränsade bör utvärderingsmetoden lägga mer fokus på praktisk analys av 
mjukvaran. Detta för att metoden ska nå fram till ett bättre slutresultat. Upplägget på 
webbsidan av metoden är en aning ostrukturerat samt att viss kunskap om utveckling 
av mjukvara är bra att ha i steg där till exempel kriterier som utbyggbarhet, säkerhet 
och anpassning ska testas, dock inte nödvändig för att kunna utföra utvärderingen.   

6.4 Reflektioner kring utförande av metoden 

Slutresultatet av analysen är delvis positivt men utförandet av metoden borde ha 
förfinats när det gäller tidsplanering och förberedelser av hårdvaruplattformen. För att 
ha kunnat utföra den sista djupgående analysen på ett rättvist sätt kan GPS-mottagare 
och GPS-modulen till Kismet användas för att testa generering av täckningskartor. Ett 
bättre utförande av analysfasen skulle ha gått ut på att installera ett operativsystem 
från grunden för att sen installera Kismet och AirTraf, detta för att kunna utföra test 
på de aktuella versionerna av mjukvarorna. Till slut skulle ett urval av trådlösa 
nätverkskort finnas till hands som utesluter kompatibilitetsproblem. 

6.5 Framtida arbete 

En möjlighet för fortsatt arbete är att utvidga analysdelen och testa flera mjukvaror i 
kombination med andra open source-mjukvaror. Detta för att försöka ta fram ett paket 
som erbjuder samma eller snarlik funktionalitet som de proprietära helhetslösningarna 
gör.  

Ett nytt projekt skulle kunna behandla vidareutveckling av Kismet för att bygga ut 
funktionaliteten för att komma så nära de proprietära helhetslösningarna som möjligt. 
Exempelvis skulle det kunna ingå simulering av nätverksmiljön, där accesspunkter 
sätts ut i en simulerad lokal med samma förutsättningar som i verkligheten vad gäller 
väggar, golv, tak och så vidare. Man skulle även kunna utveckla det grafiska 
gränssnittet så blir det möjligt att granska site survey-kartor, samt att göra jämförelser 
mellan dessa för att lätt få fram den bästa lösningen.  
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